
VI Verdensmarkedet 

Her fortsætter vi i historiens fodspor. 
Ikke blot fordi det er spændende, men 
også for at vise, hvordan den økonomiske 
udvikling er bestemmende for 
udviklingen i filosofisk og videnskabelig 
tænkning. Vi møder i humanismens form 
den gryende materialistiske forestilling, at 
mennesket er et produkt af sine 
livsbetingelser, og i den sammenhæng 
stifter vi bekendtskab med den klassiske 
materialismes mest poetiske 
antropogenese. Endelig ser vi på de 
sociale og politiske konsekvenser af den 
gryende kapitalisme, der i England fører 
til historiens første borgerlige 
revolution. 
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VERDENSMARKEDET 

viste sig ikke at være så ringe endda, da et par effektive her
rer ved navn Cortes og Pizarro var blevet fragtet over med 
et par skibsladninger panserklædte conquistadorer med ild
våben og heste. Ganske vist viste den indfødte befolkning 
sig uegnet til arbejdet i sølvminerne, men det problem løste 
man ved hen ad vejen at importere hundrede tusinde ne
gerslaver fra Afrika. Og snart sejlede konvojer af tungt las
tede sølvskibe i pendulfart mellem den nye verden og Spa
nien. 

Dengang vidste man ikke, at velstanden ender op hos 
sælgeren og ikke hos køberen. Handelsbalancens betydning 
blev først opdaget under enevælden. Uvidende om den 
kommende statsbankerot spenderede spanierne derfor tan
keløst deres sølv i byerne i Nederlandene, der var under 
den spanske krone. Her lå nemlig et lille godt marked, hvor 
kyndige håndværkere og dygtige købmænd kunne tilbyde 
de rette varer til såvel hverdagsbrug som luksus. Salt og uld 
fra Spanien, groft klæde fra England og fint linned fra 
Nordøsttyskland, vin fra Frankrig og saltet fisk fra Danmark, 
metal fra Sydtyskland, tømmer og tjære fra Baltikum, silke, 
glas og smykker fra Italien og krydderier fra Portugal. 

Og således endte det spanske sølv uvægerligt op på bør
sen i Antwerpen. I hvert fald indtil de nordlige provinser -
Holland løsrev sig fra Spanien og lukkede Antwerpens havn 
med en spærring. For sådan var det, at verdensmarkedet 
kom til Amsterdam, hvis bank fermt udnyttede krigens og 
hungersnødens muligheder og blev det internationale cen
trum for storstilede spekulationsforretninger i våben og korn. 

Humanismen 

Hvad der gjaldt for Athen og Firenze, gjaldt også for de 
hollandske købmandsbyer: Hvor handel og håndværk blom
strer og trækker rigdom til huse, der blomstrer også kultur, 
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kunst, erkendelse og videnskab. l Holland møder vi således 
tidligt den progressive borgerlige renæssancetænkning, der 
først og fremmest er repræsenteret ved den lærde skole
mand Erasmus af Rotterdam. 

Erasmus var jævnaldrende med Pico, der i disputatsen fra 
1486 havde skrevet, at hvor "dyrene ved fødslen fra deres 
mors liv har modtaget alt, hvad de nogensinde kommer til 
at eje," der har mennesket modtaget "kim til enhver tænke
lig levemåde. Hvilket kimfrø hvert menneske end opdyrker 
- det vil vokse og modnes og skænke ham sine frugter" .1 

Dette synspunkt - som vi iøvrigt har har set Lyell gen
tage i 1863 - har utvivlsomt været kendt af Erasmus, der 
havde studeret i Italien. Ideformidlingen og samkvemmet 
mellem tænkerne var i det hele taget meget betydelig i re
næssancen, hvad der skabte et internationalt miljø af stor 
intellektuel frugtbarhed. Hvad der er grund til at minde om 
i dag, hvor så stor en del af verdens videnskabelige tænk
ning er beslaglagt af hemmelighedsstemplet krigsforsk
ning. 

Erasmus var givetvis også enig i, at mennesket ikke er 
forudbestemt, men at dets bestemmelse ligger i dets egne 
hænder. Alligevel tilføjer han en vigtig pointe, når han i 
1529 skriver: "Nu er det besiddelsen af Fornuften, der ud
mærker mennesket. Træer og vilde dyr, de gror - men, tro 
mig, mennesker formes ... Og hvis du tilsidesætter denne 
formning, så har du stadig et dyr; men hvis den planlægges 
omhyggeligt og klogt, så har du en skabning, der - havde 
jeg nær sagt - kan vise sig at være ikke langt fra en gud." 2 

Selvfølgelig må en lærer skrive sådan i en bog, der skal 
overbevise påholdende forældre om, at det nok kan betale sig 
at spendere penge på undervisning, men det er ikke det, 
som vi skal hæfte os ved. 

Det vi skal hæfte os ved, er Erasmus' pointe, at menne
sket bliver formet udefra. Ikke ved sin egen indre kraft og 
talentrigdom så meget som gennem de ydre omstændighe
der, der bliver lagt tilrette for det af den kyndige opdrager. 
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Menneskets bestemmelse ligger nok i dets egne hænder, 
men det vil først og fremmest sige i opdragerens hænder. 

Denne opfattelse, at mennesket er et produkt af sine 
omstændigheder, er ikke ny. Det er den materialistiske 
tænkning fra antikken, der dukker op på ny. Når Erasmus 
skriver, at "menneskene i gamle dage, som levede i sko
vene, kun tilskyndet af deres naturlige drifter og behov, 
uden vejledende love og uden samfundsorden, de må be
dømmes som vilde dyr mere end som mennesker,"' så er 
det jo præcis Dernokrits forestillinger om menneskets op
rindelse, som han peger på. 

N u har Erasmus næppe kendt det Demokritfragment, 
som Diodoros har overleveret os, men han har ganske sik
kert kendt det værk Om UniverJets Natur, som romeren Luc
retins skrev år 55 f. v. t. ud fra sit kendskab til Epikurs - og 
dermed Dernokrits - materialistiske verdensopfattelse. Det 
er en prægtig og smuk fortælling, som vi vil unde os et par 
smagsprøver fra. 

Lucretius fortæller, hvordan de første mennesker hver
ken "kendte til at kløve jorden med jern eller plante unge 
stiklinger ud ... De var af hjertet tilfredse med at modtage 
som deres gave, hvad sol og regn skænkede dem, og jorden 
frembragte uden deres hjælp." Videre hører vi, at "de søgte 
til disse nymfernes tilflugtssteder i de store skove, som de 
kendte fra deres vandringer; her, vidste de, piblede kilde
væld frem, blev til strømme, der badede de dryppende klip
per i hele byger af vand, stænkede det grønne mos og her 
og der vældede ud over den åbne slette. 

De vidste endnu ikke, hvordan de skulle gøre ilden til 
deres forbundsfælle. De kendte ikke til brugen af huder og 
skind eller til at iklæde deres legemer jagtens trofæer. De 
levede i kratbevoksninger, i klippehuler og i skove og 
gemte deres forrevne lemmer i buske og krat, når de måtte 
søge læ for regnens og vindens pisken. 

De kunne ikke have tanke for det fælles gode, intet be
greb om den gensidige frihedsindskrænkning, som hører til 
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lov og moral. Den enkelte var oplært til kun at leve og 
kæmpe for sig selv og forbeholdt for sig selv, hvad bytte 
lykken bragte ham. Venus forenede de elskendes legemer i 
den grønne skov. De bragtes sammen af gensidigt begær, el
ler af hannernes overmagt og uopsættelige lyst, eller mod 
betaling i agern, skovbær eller en særligt lækker pære. Tak
ket være deres hænders og fødders overlegne styrke drev de 
jagt på skovens vilde dyr, idet de slyngede sten imod dem 
og slog med svære køller." 

Nogle gange gik det imidlertid galt, og "ofret blev le
vende føde for et rovdyr: omsluttet af dets kæber fyldte han 
krat og klippe og skov med sine rædseJsskrig ved at se sit le
vende kød gravlagt i et levende gravkammer." 

Men urtilstanden varer ikke ved. "Som tiden gik, be
gyndte menneskene at bygge hytter, de brugte huder og ild. 
Han og hun lærte at leve sammen i varig forening og sam
men overvåge deres fælles afkom. Da var det først, at men
neskeheden begyndte at modnes ... Naboer begyndte at 
indgå forbund i ønsket om at undgå indbyrdes voldelighed 
til begges gavn. De bønfaldt på deres kvinders og børns 
vegne, idet de viste med gebærder og uartikulerede råb, at 
enhver gør ret i at ynke den svage ... Hvad angår det talte 
sprogs mangfoldige lyde, var det naturen, der drev menne
sket til at ytre dem - og det var den praktiske bekvemme
lighed der bestemte formen på tingenes navne ... " 

Således udvikler menneskeheden sig lidt efter lidt gen
nem "nye opfindelser, under vejledning af dern, der ud
mærker sig ved fremragende evner og mental energi." Vi 
hører om, hvordan konger grundlagde byer, men også om 
hvordan ejendomsrettens indførelse og opdagelsen af guld 
"snart frarøvede de stærke og smukke deres forrang ... så at 
tingenes tilstand sank tilbage i pøbelvældets fordærvelige 
dyb, hvor hver kæmper for at vinde herredømme og fordele 
for sig selv. Så fremstod nogle mænd, som viste, hvordan 
man kunne grundlægge en forfatning, bygget på faste rettig
heder og anerkendte love. Udslidt som menneskeheden var 
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af sit voldelige liv og svækket af sine blodfejder, underkas· 
tededen sig beredvilligt af egen fri vilje trældommen under 
love og institutioner." 4 

Denne materialistiske forestilling om menneskets udvik
ling, der lægger vægten på de ydre omstændigheders pres 
og individets mentale energi, er meget forskellig fra feuda
lismens billede af mennesket som en del af Guds åndelige 
fællesskab. Og det er ikke svært at forstå, hvorfor den be
gynder at vinde frem i takt med den nye borgerklasses 
fremmarch. 

I opfattelsen af mennesket som et produkt af de mate
rielle omstændigheder lå der imidlertid også en anden fo
restilling, der nok kunne bekymre de feud"le magthavere. 
Og det er den,· som Erasmus først og fremmest lægger vægt 
på med sin opdragelsestanke. Hvis det nemlig ikke er den 
medfødte arv - i form af blodets bånd eller Guds nåde -
der bestemmer det enkelte menneskes plads i verden, men 
derimod opdragelsen og de ydre vilkår, så bliver de ydre vil
kår afgørende for, om mennesket bliver dyr eller engel. Fin
der man det derfor kritisabelt, at mange mennesker lever i 
dyrisk elendighed, så er det de ydre vilkår, som kritikken 
må rettes imod. Forholdene må simpelthen laves om, så alle 
kan blive engle. 

Denne tro på det erikeJte menneskes værdighed og på 
menneskets mulighed for selvforbedring gennem oplysning 
og reform af livsvilkårene snarere end gennem religiøs hen
giveise kaldes humanisme efter det latinske ord for menne
skelighed. Hvor Gnd under feudalismen er alt, og menne
sket intet, gør humanismen altså - som tidligere Protagoras 
- mennesket til målet for alle ting. 

Humanismen vakte naturligvis ikke udelt begejstring i 
alle lejre. Nogen mente nok i det humanistiske budskab at 
kunne høre en undertone af samfundsrevolution~ og selv 

' om noget sådant lå den milde og sagtmodige Erasmus 
fjernt, så blev han snart udsat for et voldsomt angreb. 

Angriberen var Luther, og stridspunktet var spørgsmålet 
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om prædestination: Er menneskets skæbne forudbestemt af 
Gud eller der den det ikke? 

Det er ikke et spørgsmål, som man skal grine ad. Tidsfor
men er os fremmed, javist, men ikke spørgsmålet selv. Den
gang kaldte man det spørgsmålet om prædestination, idag 
hvor universitetslærde diskuterer om malere er født små
hjemede eller om skrumpningen skyldtes arbejdsvilkårene, 
kaldes det spørgsmålet om arv og miljø. For selv om dette 
spørgsmål principielt set ikke er ganske det samme (også 
miljøet kan jo opfattes som forudbestemt skæbne), så er det 
det samme fundamentale spørgsmål, der ligger til grund for 
diskussionen. Nemlig spørgsmålet om mennesket er forud
bestemt til sin lod i verden, eller om det kan tage sin 
skæbne i egne hænder? 

Erasmus' syn på sagen fremgår af den afhandling, som 
han udsendte i 1524 med titlen Den frie vilje. Mennesket er 
ikke forudbestemt. Det var Luther imidlertid ikke enig i, og 
året efter udkom hans svar i et skrift, der bragte Erasmus i 
defensiven. Den forsigtige lærer turde nemlig ikke møde 
den iltre præst i en offentlig diskussion. 

Titlen på Luthers skrift var Den trælbundne vilje, og i be
tragtning af, at det faktisk var Luther, der brød de troendes 
trælbinding til romerkirkens hierarkiske system, kan det fo
rekomme overraskende, at han opfattede mennesket som 
absolut prædestineret. Havde Luther måske et horn i siden 
på Erasmus? 

Det havde han nok, for Erasmus havde undsagt ham, da 
det gjaldt. Da Luther med fare for sit liv var gået fra ord til 
handling i kritikken af kirkeforholdene og havde bedt Eras
mus om støtte, havde denne svaret: "Det forekommer mig, 
at der er mere at vinde ved beskedenhed og fordragelighed 
end ved strid og omvæltninger." 5 

Alligevel var det næppe personligt nag, der fik Luther til 
at gå i rette med Erasmus. -Luther ville reformere kirken, 
men det var bestemt ikke hans hensigt at sætte mennesket 
fri af den gudgivne orden. Og havde bønderne troet det, da 
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de med henvisning til Luther startede det tyske oprør, så 
skulle de snart blive belært om noget andet. "Stillet over for 
revolutionen glemtes alle gamle fjendskaber", skrev Engels 
om Luther. "Sammenlignet med bøndernes bander var tje
nerne i det romerske Sodoma uskyldige lam, Guds sagtmo
dige børn; og borgere og fyrster, adel og præsteskab, Luther 
og paven, sluttede sig sammen 'imod bøndernes morderiske 
røverbander'."' Det sidste var titlen på en pamflet, som Lut
her udsendte i 1525, og hvori han om de oprørske bønder 
skriver: "Man skal smadre, knuse og myrde dem, hemmeligt 
og offentligt, hvor man kan, som man slår en gal hund 
ned!" 7 Det er klart, at Erasmus ikke turde diskutere med 
ham. 

Luther var imidlertid ikke ene om sit synspunkt. 
Med sit angreb på kirkens feudale struktur, der anbringer 

mennesker i en hierarkisk sammenhæng, havde Luther i re
aliteten forfægtet den nye borgerlige individualisme. Det 
fremgår klart, når han siger, at "den som ønsker at blive 
frelst må leve sit liv som om, han var det eneste menneske 
på jorden, og Guds løfte om nåde i Den hellige Skrift angik 
ham alene."' Borgerne var derfor de første til at slutte op 
om reformationen. Men hvor de havde magt til andet, fore
trak de ikke Luthers halvhjertede og lettere formørkede fyr
steprotestantisme. De oprettede en reformert kirke efter 
deres eget hoved, idet de fyrede præster og biskopper og 
demokratisk lod menighederne vælge en hyrde af deres 
egen midte. Og de demokratiske trosretninger, der blev re
sultatet, blev simpelthen borgerskabets politiske partier. 

Det var Calvin i Geneve, der var banebryderen i denne 
udvikling, og hans lære tilsluttede hollænderne sig begej
stret. Calvin prædikede nemlig ikke blot streng moral og 
asketisk disciplin, men han afviste også kristenkirkens tu
sind år gamle fordømmelse af åger. N u skulle det være gude
ligt at leve af renter og kapitalafkast, og det var noget, der 
tiltalte de købmænd, som Rembrandt forevigede på sine 
lærreder. Ja, Calvin insisterede ligefrem på, at kun den 
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kunne regne sig til Guds udvalgte, der havde succes i for
retningssager. Og således blev profit nøglen til paradis. 

Dette havde næppe været Luthers tanke. Til gengæld var 
Calvin helt enig med den tyske præst i den opfattelse, at 
mennesket er prædestineret. Det var på forhånd bestemt, 
hvem der var de udvalgte, sagde Calvin. Og hvem det var, 
kunne man se på pengepungen. 

Noget i modstrid med humanismen var det jo, men man 
må vel formode, at købmændenes profet ikke godt kunne 
mene andet. Hvad kunne det ikke føre til, hvis de penge
løse blev stillet noget i udsigt? Var man i tvivl om det 
usunde i Erasmus' lære, behøvede man i hvert fald bare læse, 
hvad hans personlige ven den engelske jurist Thomas More 
kunne få sig selv til at skrive: "Når jeg i mine tanker overve
jer og vurderer alle de samfund, som nu blomstrer rundt 
om, så kan jeg, Gud hjælpe mig, ikke se andet end en form 
for sammensværgelse af de rige til fremme af deres egen 
fordel med samfundet som navn og titel. De anvender al 
deres skarpsindighed for at udfinde metoder til først uden 
risiko at sikre bevarelsen af det, de har, og dernæst for så 
lille betaling som muligt at kunne leje de fattige og udnytte 
deres arbejde. Disse bestemmelser, som de rige har fastsat 
på den måde, gøres så til love og kræves overholdt under 
påskud af, at de er truffet af samfundet, altså også af de fat
tige. Men når disse onde og lastefulde mennesker i deres . 
umættelige begærlighed imellem sig har fordelt, hvad der 
ville være tilstrækkeligt for alle, hvor langt er de dog så alli
gevel fra rigdommen og lykken i det utopiske samfund." 9 

Englænderne opdager profitten 
Ordene står i Thomas Mores Utopia fra 1516, og det har 
næppe alle steder været morskabslæsning. Men det var nu 
ikke derfor, at More fik hugget hovedet af. Henrik VIII var 
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en rigtigt renæssancefyrste og har vel tænkt, at så klogt et 
hoved, kunne man have god gavn af. l hvert fald steg More 
til Englands højeste embede: Lordkanslerjobbet. Desværre 
havde Henrik imidlertid gjort hustrumord til sin vane. Og 
da More modsatte sig endnu et nyt ægteskab, så fik han en 
tilsigelse til skafottet. 

Men hvad var der sket, siden More kunne rejse en så rys
tende anklage mod det engelske samfund? Jo, der var sket 
det, at herremændene var begyndt at tage jorden fra fæste
bønderne. Først snuppede de fælleden omkring landsby
erne, som bønderne havde fælles brugsret til, og indheg
nede den. Selvfølgelig klagede bønderne deres nød, som vi 
kan læse i dette samtidige vers: "The law Jocks up the man 
or woman l That steals the goose from off the common l 
But leaves the greater villain loose l Who steals the com
mon from the goose." 10* Men vers hjalp hverken gæs eller 
bønder, for herrerne begyndte dernæst at sætte fæsterne ud 
af gårdene. Thomas More skriver herom: "De lader intet 
agerland tilbage, alt indhegnes til græsningsenge, husene ri
ves ned, landsbyerne ødelægges, kun kirkerne får lov 
at blive stående som fårehuse, og de . . . forvandler alle 
beboede områder og alt hidtil opdyrket land til udørke
ner."11 

Hvor beboerne så skulle være? Jamen, det skulle de slet 
ikke. Efterhånden som indhegningsbevægelsen greb om 
sig, voksede der derfor et proletariat frem, der berøvet mid
lerne til livsopretholdelsen måtte ddve om på landevejen i 
søgen efter det daglige brød. "Så vandrer de ulykkelige bort, 
mænd og kvinder, forældreløse og enker, forældre med 
småbørn eller store familier ... for dem er der intet til
flugtssted at finde", 12 skriver More. 

Men hvordan kunne herremændene nu finde på, at drive 
de bønder fra jorden, der jo var livsgrundlaget for den feu-

* "Loven indespærrer den mand eller kvinde l der stjæler gåsen fra fælle
den l men lader den større skurk gå løs l der stjæler fælleden fra gåsen." 
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dale ridder selv? Svaret på det spørgsmål skal søges i Eng
lands særlige historie. 

Efter romere og vikinger blev England erobret af krigs
herrer fra Normandiet, der var ætlinge af danske vikinger, 
som de franske konger ikke havde kunnet drive væk, og 
som derfor blev gjort til vasaller. Men de havde altså ambi
tion til mere, og ikke længe efter invasionen i 1066 domine
rede de den angelsaksiske bondebefolkning fra deres nor
mannerborge. Fra drengebøgerne om Ivanboe og Robin 
Hood ved vi, at disse normanner-riddere var kedelige typer, 
men heldigvis var de ofte hjemmefra. Normannerne havde 
nemlig ikke opgivet deres franske len og førte derfor be
standigt feudale krige på fastlandet. Til sidst blev de dog ja
get bort fra fransk jord, og da de nu kun havde den engel
ske ø at slås på og sig selv at slås med, skete det så 
eftertrykkeligt, at de praktisk taget udryddede hinanden i 
det, der kaldes rosekrigene. 

England stod altså pludseligt i den situation, at den var 
blevet berøvet sin feudale højadel. Der var selvfølgelig lav
adelen til at udfylde tomrummet, men det skulle nu vise sig, 
at der vitterlig er forskel på høj og lav, for de nye herrer op
fattede ikke sig selv som idealistiske stridsmænd, der 
stræbte efter pragt og hæder til Guds ære. De var praktiske 
landmænd, der så som deres opgave at sikre et ordentligt af
kast af jorden. Korset og sværdet lod de stå i skabet, det var 
regnskabsbogen og pengekassen, det drejede sig om. Og så
ledes bredte en forretningsmæssig indstilling sig, som 
havde været fremmed for højadelen. For som den skotske 
økonomiprofessor Adam Smith siden skriver: "At få jord
forbedring til at give fortjeneste kræver, ligesom ethvert an
det forretningsforetagende, at man fører nøje opsyn med 
små besparelser og små gevinster, og den, der er født til en 
stor formue, vil sjældent - han være sig nok så naturligt må
deholden - være egnet hertil. En sådan persons situation 
disponerer ham naturligt for at være mere opmærksom på 
pryd end på profit."13 
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Det var netop de nye jordejende forretningsfolks opmærk
somhed på det profitable, der var årsagen til, at fæsterne 
blev drevet fra hus og hjem. Der var stor efterspørgsel på 
engelsk klæde fra markederne i Nederlandene, og det gav 
gode priser på uld. Det bedste afkast kunne man derfor få 
af jorden, hvis den blev brugt til græsning for får. Men så 
måtte fæsterne væk. Og det kom de med det gode eller med 
det onde. Det var en katastrofe, for - som More skriver om 
de fordrevne - "hvad andet er der til sidst at gøre for dem 
end at stjæle og dingle i galgen - i overensstemmelse med 
lov og ret, naturligvis - eller strejfe omkring og tigge, skønt 
de da bliver spærret inde som løsgængere?" 14 

Men det kunne man altså ikke tage sig af, selv om det 
nok har gjort ondt på en og anden, når man måtte drive tig
gerhærene fra byerne med pisk. 

Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. I løbet 
af de næste hundrede år begyndte man at opdage, at de 
mange ledige hænder var endnu en strålende kilde til pro
fit. Jordejerne eller de forpagtere, som de havde lejet går
dene til, var de første til at leje den frie arbejdskraft. Når de 
havde brug for den vel at mærke. Det var nemlig det gode 
ved lønarbejderen, at han kun skulle have løn for den tid, 
man kunne anvende hans arbejdskraft med fordel. Samt 
selvfølgelig, at det var fredsdommeren, der fastlagde løn
nens størrelse, og fredsdommeren var som regel den store 
jordejer selv. 

Men det betød ikke, at landarbejderne skulle trille tom
melfingre i den ledige tid. De kunne f.eks. sidde hjemme 
og væve og spinde eller fremstille andre håndværksproduk
ter, der kunne sælges på markedet. Så kunne de tjene lidt 
håndører, der lettede lønbyrden for godsejeren. Og for at 
de ikke skulle spilde tiden med at drage rundt med varerne, 
så kom købmanden til døren og hentede. Og ved samme 
lejlighed bragte han de råstoffer og arbejdsmidler, der 
skulle bruges i hjemmeproduktionen. Og var det småpenge, 
som de hjemmearbejdende fik ud af deres kontrakt med 
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købmanden, så var småpenge ofte afgørende for liv og død 
for familierne i hytterne. 

Den kontraktlige hjemmeproduktion, hvor den arbej
dende reelt er ansat af købmanden, kaldes forlagssystemet, og 
det fik en enorm udbredelse i England, i særdeleshed inden 
for tekstilproduktionen. Mellemmænd samlede varerne 
sammen fra tusinder og tusinder af hjemmeproducenter, og 
de blev så transporteret tillagerpladser og markeder af både 
og skibe. England var nemlig gennemskåret af sejlbare 
vandveje, der gjorde transport meget billig. Det hele blev 
styret fra de store købmandshuse i London, der sad på næs
ten 90 procent af den engelske handel i år 1600. 

Men det var ikke al produktion, der lod sig gennemføre i 
hjemmene. De tider var f.eks. for længst forbi, hvor indivi
duelle producenter kunne bryde kul og udvinde jern. N u 
krævede det gigantiske mandskabsmæssige og kapitalmæs
sige ressourcer at åbne en kulmine eller et jernstøberi. 
F.eks. beskæftigede smelteværket ved Keswick i 1640'rne 
4.000 arbejdere. Det siger sig selv, at noget sådant kun var 
muligt, fordi indhegningen, som man kaldte det, havde 
'frigjort' mange mennesker fra arbejdet i jordbruget. Og 
fordi, der var ledig kapital fra the City, der var på jagt efter 
profitable anbringelsesmuligheder. Skulle man f.eks. åbne 
en kulmine, så kunne gravearbejde!, dræningen, afstivnin
gen og ventilationen let koste 5: 1.000 før, at man overhove
det så kul-åren. Og det var en sum, som en almindelig ar
bejder ville være mere end hundrede år om at tjene. 

Til gengæld var der gode penge i kul. Allerede i 1300-tal
let var det almindeligt at bruge kul som brændsel, og om
kring år 1400 forbød Londons byråd ligefrem kul, fordi det 
forurenede. Men der var ingen vej uden om, for træ var ved 
at blive en mangelvare, og kanonstøberierne, sukkerraffina
derierne, papirfabrikkerne, sæbekogerierne og bryggerierne 
skulle bruge store mængder brændsel. Og denne efter
spørgsel blev ikke mindre, da Dudley i 1619 opdagede, 
hvordan man kunne bruge stenkul i stedet for trækul til 
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jernudvinding. Følgelig steg produktionen af kul. Fra 
200.000 tons i midten af 1500-tallet til 1.500.000 tons hun
drede år senere. Hvilket var tre gange så meget som kulpro
duktionen i hele det øvrige Europa tilsammen. Man forstår, 
hvorfor John Cleveland kunne udbryde: "Ret jeres kort: 
Neweastie er Peru!"15 Her havde man virkelig noget, der 
var bedre end det spanske sølv. 

Man var også på vej til at opdage endnu en af økono
miens hemmeligheder. Tidligt havde man naivt troet, at 
guld og sølv i sig selv var rigdom. Belært af spaniernes sør
gelige erfaring og hollændernes succes, havde man så lært, 
at rigdommen kommer fra handelen. At købe billigt og 
sælge dyrt, eller at ekspo~tere mere end man importerer. 
Nu skulle det imidlertid vise sig, at det, der er den egent
lige kilde til velstand, er produktion. Med sin enorme pro
duktion skulle England nemlig skyde frem som økonomisk 
magt. Og fra omkring 1700 lå verdensmarkedet i London og 
ikke længere i Amsterdam. Men det betød ikke, at man 
straks forstod, hvad der var sket. Først i 1776 kunne Adam 
Smlth med sin Wealth of Nations forklare det. 

Den engelske revolution 
Med denne udvikling var den politiske situation i England 
temmelig forskellig fra situationen på det feudale konti
nent. I en vis forstand var borgerskabet kommet til magten i 
England, når godsejerne blev købmænd og købmændene 
blev godsejere og i øvrigt kunne forene sig om de fælles in
teresser i stænderforsamlingen, der på de kanter blev kaldt 
parlamentet (p.g.a. de fransktalende normanner) og lå i 
London. 

Havde Henrik VIII og datteren Elizabeth forstået, hvad 
det drejede sig om, og fremmet søfart og handel, så var ef
terfølgerne imidlertid forblændet af det feudale (og katol
ske) hofliv på kontinentet og bekæmpede puritanerne, som 
de radikale borgerligt-reformerte hed i England. Som en 
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gestus over for Spanien lod kong Jacob således puritanernes 
idol Sir Walther Raleigh halshugge. Det var ham, der - for
uden orkanen - stod bag den spanske armadas endeligt, og 
han forstod, hvad det drejede sig om. "Den, der behersker 
havene, behersker handelen; den, der behersker verdens
handelen, hersker over verdens rigdomme, og følgelig over 
selve verden!" 16, udtalte han. Vise vejen gjorde han også, da 
han med sin flåde søgte efter guldlandet Eldorado langs 
Orinocoflodens bredder, hvor hans landsmand Alfred Rus
se! Wallace senere skulle bosætte sig hos indianerne. Eller 
da han - mere fornuftigt - grundlagde kolonien Virginia i 
Amerika, hvor man kunne skaffe nogle sultende af vejen og 
samtidig skaffe sig et marked for tekstileksporten, som det 
hed i en samtidig rapport. 

Helt galt blev det imidlertid under sønnen Karl l, der fik 
den malplacerede ide, at han ville være enevældig. Enevæl
dens historiske begrundelse er jo at være kuvøse for en 
spæd borgerklasse, men den engelske borgerklasse var abso
lut ikke spæd og havde mindst af alt brug for en enevældig 
monark. 

Følgelig greb parlamentet til våben mod kongen og de 
aristokrater, der fulgte ham. Og efter nogle års blodige slag 
nedkæmpede parlamentshæren anført af puritanergenera
len Oliver Cromwell og hans jernsider kavalererne, som 
kongens parti blev kaldt. Til sidst fangede man Karl og hug
gede hovedet af ham. Det var i 1649. 

Så kunne man komme i gang med det nødvendige ar
bejde. I 1651 vedtog man handelslove, der i realiteten var 
en krigserklæring mod den hollandske konkurrent. Men 
krig var, som Hertugen af York sagde, "i høj grad at ønske 
for London's City." Hvortil hertugen af Albermarle kunne 
tilføje: "Det drejer sig ikke om denne eller hin grund. Det, 
vi vil have, er noget mere af den handel, hollænderne nu 
har." 17 Men hermed var alt ikke i den skønneste orden, for 
den forretningsdrivende adel i parlamentet skulle nu sande, 
at når man rider på en tiger, så er det svært at komme af. 
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Det var nemlig ikke nok for det mobiliserede småborger
skab af små jordejere og håndværkere, at kongens planer 
var blevet knust. Anført af Londons lærlinge fremsatte disse 
levellers (udjævnere) krav om radikale demokratiske refor
mer, som hverken storborgerskab eller adel var interesseret 
i. Det måtte derfor forurolige, at kravene bredte sig som 
en løbeild i revolutionshæren. Og for at gøre ondt værre be
gyndte den proletariske bevægelse, der kaldte sig diggm 
(graverne), at vinde frem med en agitation om intet mindre 
end privatejendommens afskaffelse og en kommunistisk or
ganisering af landet i overensstemmelse med Thomas Mo
res visioner. 

Selvfølgelig fik parlamentet under militærdiktator Crom
well til sidst demonteret revolutionen i revolutionen, men 
for en sikkerheds skyld tog parlamentet Karls søn til konge 
efter Cromwells død. En panikhandling har det imidlertid 
nok været, for Karl II forstod heller ikke, hvad en konges 
pligter er i en borgerstat, og urolighederne fortsatte til man 
i 1688 fik den geniale ide at hente en hollænder over og 
gøre ham til konge! Revolutionen i England var verdens 
første borgerlige revolution. En efterfølger skulle den først 
få 101 år senere. Hvilket viser Englands udviklingsfor
spring. 
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